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Передмова

Ця книга постала з шани і любові, з вдячної пам’яті та щирого захоплення учнів, 
друзів, послідовників і дослідників унікального явища в історії української культури, 
ім’я якому — Павло Вірський. Зараз, коли пройшло вже багато років після закінчення 
його життєвого шляху, постать ця не втратила свого значення для розвитку вітчиз-
няної хореографії і продовжує викликати величезний подив і щире захоплення силою 
свого таланту, енергією і наполегливістю втілення у танці сміливих новаторських ідей, 
здатністю запалювати колектив високим потягом до творчості, залишивши у пам’яті 
вдячних глядачів найвищі зразки хореографічного мистецтва, високо оцінені під час 
гастролей у різних країнах світу.

Друзі, учні, однодумці — всі, хто були поряд з ним у ті непрості часи, хто щиро 
захоп лювався його талантом і, не шкодуючи сил, намагався втілити його задуми 
у життя, тепер, з відстані пройдених років, із вдячністю згадують шлях, осяяний світ-
лом натхненної творчості — свою молодість, красу і завзятість, ніжність і граціозність 
у створенні образів, тому що це був не просто хореографічний ансамбль — це був кон-
гломерат театру, балету, музики і навіть спортивних досягнень: танцюристи являли 
справжні, майже надприродні якості у спритності, стрибках, швидких темпах, несли 
своїм високим мистецтвом світло, радість, бадьорість і оптимізм.

Пам’ять про ці події, творчі здобутки і досягнення, далекі подорожі, яскраві 
гастролі, незабутні зустрічі збереглася у великій кількості світлин; відгуки з вдячністю 
і захопленням виступами ансамблю задокументовані у зібраних під час гастролей 
і ретельно збережених газетах, журналах, рекламних буклетах, афішах із програмою 
концертного виступу ансамблю в різних куточках світу.

Ідея створити на цьому матеріалі книгу спогадів про Павла Павловича і його 
ансамбль зароджувалась у думках багатьох людей, та найбільш ініціативними і послі-
довними виявилися Вернигор Юрій Васильович, на той час — соліст ансамблю, 
і Досенко Євген Іванович, який очолював оркестр після І. Іващенка. Вони стали авто-
рами ідеї, збирачами відповідного матеріалу й основними упорядниками книги.

Багато хто пізнає на цих фото себе і своїх друзів, а ті, хто тільки чув славетне 
ім’я Павла Вірського, зможуть більше дізнатися про нього, відчути яскравість цього 
таланту і його величезне значення в історії української культури, бодай трохи торкну-
тися творчої атмосфери репетицій, яскравих злетів натхнення під час виступів, які 
закінчувалися шаленими оплесками і вдячними відгуками глядачів.

На збережених до наших часів шпальтах іноземних газет і журналів надається 
інформація про ансамбль: його керівний склад, імена солістів, короткий опис танців, 
творчий шлях і особливості художньо-естетичного наповнення програм. Ці докумен-
тальні підтвердження успішних гастролей, яскравості та самобутності таланту видат-
ного балетмейстера Павла Вірського, викладені англійською, німецькою, французь-
кою, іспанською, польською та іншими мовами, значно збільшують цінність книги 
і надають можливість донести відомості про це славетне ім’я в різні частини світу.

Висловлюємо щиру подяку всім, хто з метою збереження пам’яті про видатного 
діяча української культури і створеного ним неперевершеного творчого колективу, 
ансамблю ім. П. Вірського, допомагав у виданні цієї книги.
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Швидше за політ птаха розійшлась по всьому світу слава про життє-
стверджуючий, поетичний ансамбль танцю України. Він зачарував і   захопив 
своєю щедрістю та жанровим розмаїттям, він нібито ввібрав у  себе всю красу 
рідного краю, мудрість свого народу, його гумор і  оптимізм.

Народний танець  — це прекрасний, захоплюючий світ, який завжди знахо-
дить шлях до сердець людей, адже для того, щоб зрозуміти його, перекладач 
не потрібний.

Витоки створення Державного ансамблю танцю України відносяться до 
1937 року. Вже тоді, у  довоєнні роки, відомі балетмейстери Павло Вірський 
і  Микола Болотов уперше в  Україні об’єднали колектив народного танцю, 
який у  1940 році був реорганізований в  ансамбль пісні і  танцю УРСР.

Після війни колектив ансамблю займався збиранням, вивченням і  пропаган-
дою народних танців, створенням хореографічних мініатюр і  більш об’ємних 
сценічних полотен з  минулого і  сучасного життя українського народу.

Організатором колективу і  його постійним керівником із 1955 по 1975 рр. 
був народний артист СРСР,  лауреат Державних премій СРСР і  Державної 
премії Української РСР ім. Т. Г. Шевченка Павло Вірський. Талант різно-
бічно обдарованого хореографа блискуче проявився у  програмах ансамблю.

Спираючись на народні традиції, Вірський створив яскраві хореографічні 
композиції «Ми з  України», «Жовтнева легенда», «Моряки флотилії «Радянська 
Україна», «Ляльки», «Сестри», «Гопак»; широкі героїчні полотна: «Запорожці», 
«Ми пам’ятаємо»; відомий жартівливий запорозький танець «Повзунець».  
Тонким гумором насичені танці «Чумацькі радощі», «Ой під вишнею», м’яким 
ліризмом  — «Подоляночка», легким сумом і  романтичним піднесенням —  
«Про що верба плаче».

Під художнім керівництвом Павла Вірського ансамбль розвинувся у  зрілий 
професіональний колектив, майстерність якого захопила серця численних гля-
дачів у  своїй країні і  за її межами. У  1959 році він був нагороджений Почесною 
грамотою Всесвітньої Ради Миру. У  цьому ж  році, за досягнення у  розвитку 
радянського мистецтва, колективу було надано почесне звання «Заслужений 
ансамбль танцю УРСР». За  блискучу виконавську майстерність у  1971 році 
йому було присвоєно високе звання «Академічний».
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The world rings with the fame of the bright and romantic Ukrainian Dance 
Company flying over it like a swift-winged bird. One is captivated by its irresistible 
charm and originality, richly emanating the beauty of the Ukrainian land and the 
wisdom and optimism of its people.

The folk dance is an indelible world which always wins the hearts of public and 
needs no translation.

The State  Dance Company of Ukraine named after Pavlo Virsky sprung into 
being in June 1937: Pavlo Virsky and Mykola Bolotov, the outstanding ballet-masters, 
made their first attempt at creating a folk dance company which in 1940 became the 
Song and Dance Company of the Ukrai nian SSR.

After the war the Company continued coll ecting of folk dances and creating new 
cho reographic miniatures or gala stage repro ductions based on the past or present 
life of the Ukrainian people.

The Company was organized and unfail ingly guided for 20 years (1955–1975) 
by Pavlo Virsky, People’s Artist of the USSR, State Prize winner and  winner of 
Shevchenko State Prize of the Ukrainian SSR. His many-faceted choreographic talent 
was most brilliantly expressed in the Company’s concert pro grammes.

Using folk traditions, Pavlo Virsky had pro duced such stunning choreographic 
compo sitions as «We are from Ukraine», «Legend of October», «Seamen of the flotilla 
‘Soviet Ukraine’», «Dolls», «Sisters», and «Hopak»; such heroic suites as «Zaporozhian 
cossacks» and «We remember!», the well-known comic dance of Zaporozhian Cossacks 
«Polzunets». The dances «New boots» and «Under the Cherry-Tree» are full of 
sparkling humor, while «Podolyanochka» and «Why Willow Cries» impress with their 
romantic sadness.

Under Virsky’s directorship the Company became a highly advanced group of 
extra-class professionals getting the warmest wel come from the audiences all over the 
world. Іn 1959 it was awarded the World Peace Council diploma. In the same year 
the Company was given the honorary title of the «Merited Dance Company of the 
Ukrai nian SSR» for achievements in art development. In 1971 the Com pany earned 
the high title of «Academic» for its brilliant performance art.
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Майстерність багатьох артистів ансамблю була прикладом для наслі-
дування. Галерею характерних образів створили: народна артистка УРСР 
В. Котляр;  заслужені артисти УССР М. Бадрак, Ю. Сардаковський, Т. Єго-
рова, Г. Недоступ, А. Фетисова, В. Магітов, Л. Козаченко, В. Ананьєва, 
Б. Мокров, О. Долгих, В. Ізотов, В. Застрожнов, В. Мєщан, А. Мотков;  
артисти А. Лук’янчук, А. Магітов, В. Недоступ, Ю. Вернигор, Л. Мельни-
чонок, В. Лимарь,  А. Добровольський. Серед артистів балету, якими може 
пишатися колектив, треба назвати Т. Платонову, Т. Гуселітову, Е. Лобзову, 
Н. Лисенко, В. Литвиненко, В. Макарова, С. Макарова, Д. Сарафанова та ін.

У 1962 році Павлом Вірським при ансамблі була створена дворічна хорео-
графічна студія, яка виховала чимало талановитих танцівників.

У становленні ансамблю танцю України, у  художньому оформленні його 
програми брали участь художники А. Петрицький, Ф. Нірод, Т. Яблонська 
та ін.

Обробки народної музики та нову оригинальну музику до танців створювали 
талановиті композитори України. Усі танцювальні номери йдуть у  супроводі 
симфонічного оркестру, яким довгі роки керував сподвижник Вірського, компо-
зитор, народний артист УРСР Ігор Іващенко. 

Далеко за  межами Батьківщини відомий Державний заслужений акаде-
мічний ансамбль танцю України ім. П. Вірського. З  гастролями він побував 
у  В’єтнамі, Китаї, Польщі, Болгарії, Угорщині, Чехії, Монголії, Кубі, Австрії, 
Великобританії, Канаді, Франції, Бельгії, США, Мексиці. Аргентині, Бразилії, 
Греції, Венесуелі, Еквадорі, Колумбії, Перу, Чилі, Португалії, Іспанії, Італії. 

Іноземна преса у  своїх відгуках завжди була одностайною, відзначаючи 
високе художнє і  виконавське мистецтво ансамблю. 

У 1980 році ансамбль очолив відомий знавець хореографічного мистецтва, 
українського фольклору та етнографії, дослідник і  продовжувач найкращих 
творчих традицій Павла Вірського, народний артист Української РСР, нині 
герой України Мирослав Вантух.
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Many Company members are examples for the young to follow: People’s Artist of 
of the USSR V.  Kotlyar, Merited Artists of the USSR  M.  Badrak, Yu.  Sardakovsky, 
T.  Yegorova, G.  Nedostup, A.  Fetisova, V.  Magitov, L.  Kozachenko, V.  Ananieva, 
B.  Mokrov, O.  Dolgikh, V.  Isotov, V.  Zastrozhnov, V.  Meshchan, A,  Motkov, and 
dancers A.  Lukianchuk, A.  Magitov, V.  Nedostup, Yu.  Vernigor, L.  Melnychonok, 
V.  Lymar, A.  Dobrovolsky wonderfully doing many character dances marked by vir-
tuosity and top artistic quality. Among the Company ballet-dancers the most prominent 
artists should be mentioned: T.  Platonova, T.  Guselitova, Ye.  Lobzova, N.  Lysenko, 
V.  Litvinenko, V.  Makarova, S.  Makarova, D.  Sarafanova and many others.

In 1962 Pavlo Virsky organized the 2-year choreographic school for the future 
successors of the Company’s staff, which has already trained quite a few of the bright 
young dancers.

The scenery and costumes for the Com pany’s stage performances were designed 
by A.  Petritsky, F.  Nirod, T.  Yablonska and others. 

Many of the Ukrainian composers arrange folk music and create original music 
for Company’s new dances. All dance performances are accompanied by the symphonic 
orchestra, which for a long time had been conducted by Virsky’s colleague, People’s 
Artist of the USSR, composer I.  Ivashchenko. 

Well, the fame of the State Merited Acade mic Dance Company of Ukraine 
named after Pavlo Virsky carries far beyond the boarders of the country. On tour 
it visited Vietnam, China, Poland, Bulgaria, Hungary, the Czech Republic, Mongo-
lia, the Republic of Cuba, Austria, Great Britain, Canada, France, Belgium, the 
USA, Mexico, Argentina, Brazil, Greece, Venezuela, Ecuador, Columbia, Peru, Chile, 
Portugal, Spain, and Italy.

Foreign newspapers in their reviews always indicate the high artistic and performing 
art of the Company.

Since 1980 the Company’s director became People’s Artist of the Ukrainian SSR, 
now Hero of Ukraine Myroslav Vantukh, a well-known fol-klorist, ethnographist 
and a successor of Virsky’s best traditions in choreography. 


